
Чэмп1ёны баскетбоАьнай а1п
8—9 снежня на спартыунай 
базе Рэспубл/канскага 
дзяржаунага вучыл’нича 
ал'штйскага рэзерву 
прайшл! спаборнщтвы 
ф/нальнага этапу 
Рэспубл|'канскай студэнцкай 
баскегбольнай л/п сярод 
жаночых команд. Барацьбу 
за месца на п'едэстале 
вял/ 4 лепшыя студэнцк/я 
команды крашы — БДПУ, 
ГрДУ,БДУФК|'БНТУ.

Лес першага пауф1нальнага 
матча пам1ж зборным! ГрДУ 
I БДУФК вырашыуся тольк! 

у авертайме, дзе каманда з Грод- 
на была больш дакладнай у завяр- 
ШЭНН1 сва1х атак I заваявала пуцёу- 
кууф1нал.

Затым на пляцоуку выйшла дру
гая пара каманд. Гэтая сустрэча 
кардынальна адрозн1валася ад па- 
пярэдняй. 3 першых хвт1н зборная 
каманда БДПУ захап1ла лщарства I 
упэунена кантралявала ход гульнк 
Падапечныя трэнера Таццяны В1к- 
тарауны Харашылавай навязал! са- 
перн1ку барацьбу на кожным участку 
пляцоук! I, дзякуючы добрай гуль- 
н1 у абароне, прыгожым камб1на- 
цыям I дакладным кщкам, упэунена 
абыграл! каманду БИТУ. У гульн! за 
3-е месца засмучаная нявыхадам у 
ф1нал каманда БДУФК не пак1нула 
Н1ЯК1Х шанцау камандзе БНТУ абыг- 
раушы яе з буйным л1кам.

Матч за званне чэмп1ёна, у як1м 
на пляцоуцы сышл1ся даун1я сапер- 
Н1К1 — БДПУ I ГрДУ апраудау усе ча-

канн! заузятарау! сапрауды адпавя- 
дау ф!нальнаму паядынку. Абедзве 
каманды праяв1л1 на паркеце харак- 
тар, мужнасць, волю да перамог! 
! па чарзе змянял! адна адну у рол1 
л1дара. Да апошн1х секунд у гульн! 
захоувалася !нтрыга, ! назваць пе- 
раможцу было немагчыма. Важ
ную ролю, верагодней заусё, адыг- 
рау своечасова узяты тайм-а^, у 
як!м Таццяна В!ктарауна дала цэн- 
ныя указанн! сва!м дзяучатам, зма- 
гла супако!ць каманду ! настро!ць 
на перамогу. Да таго ж у канцоу- 
цы сустрзчы 3 самага лепшага боку 
праяв!л! сябе л!дары зборнай БДПУ 
Кацярына Рыбалка! Настасся Суш- 
чык. Менав!та вын!ковыя дзеянн! 
нашых дзяучат дазвол!л! атрымаць 
такую доугачаканую перамогу над 
канкурэнтам!.

Урачыстая цырымон1я узна- 
гароджання пачалася. з уручэння 
спецыяльных узнагарод лепшым 
гульцам турн!ру ад Беларускай фе- 
дэрацы! баскетбола. Так, з рук ге- 
неральнага сакратара! выканауча- 
га дырэктара федэрацы! Настасс! 
1\/1арын!най прызы атрымал!! нашы 
спартсмены. Ш Р  (лепшым 1граком 
турн!ру) прызнана Кацярына Ры
балка, а Настасся Сушчык забра
ла у сваю калекцыю адразу дзве 
узнагароды: лепшы гулец абароны 
! прыз глядацк1х с!мпатый.

В!ншуем каманду ! трэнерск! 
штаб 3 выдатным выступлением у 
турн!ры! Жадаем далейшых спар- 
тыуных перамог!

Уладз1СлауЛЯН1УКА, 
прэс-служба БДПУ.


